ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE MENJADOR DE L’ESCOLA RAMON
LLULL DEL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2018.
Assistents: Angy Hernández (representant escola), Ana Maillo (representant
Fundesplai), Irache García (representant famílies), Carles Moreno (representant
famílies i AFA) i Oriol López (representant escola).
Absents: Ruth Canovas (representant famílies).
INTRODUCCIÓ: Composició de la comissió
Hi ha un nou representant de les famílies a la comissió, és la Irache
García, que és mare d’una nena de P4.
Es baixa la Rosa, els seus fills ja no venen a l’escola.
L’Angy està com a substituta de l’Inma que està de baixa per maternitat.
L’Anna de Fundesplai explica que avui ha vingut sola, però que en
algunes de les reunions pot venir acompanyada per algun altre
representant de Fundesplai.
1. Seguiment correu de la comissió de menjador
Com a informació de les famílies que sigui global, ens han arribat les
queixes dels entrepans del pícnic. El dia de la castanyada vam tenir
diferents queixes i sobretot una família molt enfadada en motiu del
pícnic que es va servir pels celíacs.
Les famílies es queixen que el pa està dur i la poca varietat del menjar
que acompanya el pa.
L’Anna explica el poc marge que tenim amb els entrepans per culpa de la
normativa. Hi ha aspectes de la normativa que limita bastant en el
moment de fer pícnics. L’opció pa de motlle es valora, però es comenta
que es pot acabar estovant molt.
Respecte a l’entrepà dels celíacs el principal problema està amb el tipus
de pa. És un pa que per les seves característiques es posa enseguida
molt dur. Es mirarà de posar més embotit.
L’Irache comenta si les famílies poden portar el menjar de casa. L’Oriol
explica que es pot portar el menjar de casa però que demanem que
s’avisi amb anterioritat per poder avisar a cuina i així no es queden
pícnics sense menjar. La Irache que fa un any i mig a l’escola explica que
aquesta informació no li va arribar. L’Oriol comenta que es farà arribar a

les famílies. Es pot aprofitar per explicar i recordar-ho quan enviem l’acta
de la comissió.
No hi ha més casos en l’àmbit general.
Ens han arribat correus a la comissió i algun Clickedu a la coordinadora
de menjador, però són de caire individual.
Hem de recordar a les famílies que tenim el correu de la comissió perquè
ens facin arribar dubtes, queixes o suggeriments de caire general. Per
situacions més individuals poden fer-ho per Clickedu a l’Inma-Angy.
2. Reunió inici de curs.
Es valora positivament la xerrada/taller.
És una llàstima que l’assistència fos tan baixa. Es tindrà en compte
aquest format per a pròximes reunions.
Una bona forma d’acabar el taller és treballar conjuntament nens/nes i
pares/mares.
3. Seguiment activitats a fer durant el primer trimestre.
La coordinadora comenta que les estones de lleure es van gestionant de
diferents maneres, combinant joc lliure amb jocs guiats.
Activitats que s’han celebrat durant el primer trimestre:
21 novembre drets dels infants.
Setmana del 17 al 21 tallers de Nadal.
21 dinar de Nadal sopa galets, pollastre “de Nadal” i torrons.
En cas que el dia 21 hi hagi vaga, avançarem el dinar de Nadal i el farem
el dia 20.
4. Planificació de les activitats a fer durant el segon trimestre
El dia 30 de gener celebrarem el dia de la Pau i la no violència escolar.
Per Carnaval farem tallers. El dia de la rua de Carnaval (01/03/2019) farem
un menú que consistirà de macarrons, “nuggets” i postres especial. Un
menú que els nens i nenes es mengin bé i ràpid i així guanyem temps per a
després poder disfressar-se.
El dia 8 de març farem una activitat de l’encoratjat relacionada amb els
drets de les dones.

5. Dates menú Gambià.
Es faran dos menús gambians. Les dates seran:
El 17 de gener i el dia 5 d’abril (coincidint amb al setmana de la
milla/botifarrada).
6. Seguiment observacions per part de les famílies.
El Carles comenta que hauríem de fer un projecte de menjador d’escola.
Un projecte que marqui la línia d’actuació de l’escola prescindint de qui
pugui haver a les comissions i quines empreses portin endavant el menjador
escolar. Un projecte que ha de ser independent del funcionament de
Fundesplai. El Carles proposa que ens anem reunint els de la comissió de
menjador per anar fent aquest projecte, creu que el projecte l’han de fer
famílies i direcció. També comenta que es podria fer un projecte d’escola
que unifiques el menjador i les extraescolars i les dues comissions. L’Oriol
comenta que millor començar pel pla de menjador. Anirem concretant dates
per quedar. Tot i que serà important veure’ns, el Carles també comenta que
es pot fer coordinació per Drive.
7. Planificar portes obertes 2018-2019
Les famílies valoren molt positivament les portes obertes. Es proposa de
seguir fent i fer-ho de manera més continuada. L’Anna diu que hi ha famílies
que demanen implicar-se més a la jornada. Es donarà l’opció a les famílies
que vulguin de fer alguna activitat amb algun grup (que no sigui on hi ha el
seu fill/a). També comentem de fer menys estona de “tour” i està una
estona amb un grup concret, ajudant als monitors.
L’Oriol analitzarà que les famílies es puguin apuntar per formulari i si és
possible un formulari directe de Cickedu.
Farem unes portes obertes per mes, però amb un màxim de 8 assistents.
Les primeres portes obertes seran el 25 de gener de 2019.
8. precs i preguntes.
En aquest punt fem la planificació de les reunions de la comissió. Es
comenta que s’haurien de fer 4 reunions per curs, però aquest curs com
hem començat més tard en farem tres.

Les pròximes reunions seran el:
7 de març de 2019 a les 17:10, 9 de maig de 2019 a les 17:10.
I sense res més a comentar s’acaba la reunió de la comissió a les 18:30.

